РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областния съвет за развитие
на област Перник

Днес, 27.03.2019 г. от 11 часа в зала „Струма” на Областна администрация –
Перник, се проведе заседание на Областния съвет за развитие, на което присъстваха
следните членове с право на глас:
1. Г-жа Ирена Соколова – Областен управител на област Перник и Председател
на Областния съвет за развитие
2. Г-н Денислав Захариев – Зам.-кмет на община Перник (Пълномощно №П35/27.03.2019 г.)
3. Г-жа Мария Добревска – Зам.-кмет на община Брезник (Пълномощно
№10/27.03.2019 г.)
4. Г-жа Любка Георгиева – Зам.-кмет на община Радомир (Пълномощно
№5/27.03.2019 г.)
5. Г-жа Цветислава Цветкова - Кмет на община Трън
6. Г-н Димитър Сотиров - Кмет на община Земен
7. Г-н Васил Станимиров – Кмет на община Ковачевци
8. Г-н Иво Савов - Председател на Общински съвет - Перник
9. Г-жа Виолета Маринова - Председател на Общински съвет - Брезник
10. Г-н Бойчо Харалампиев - Председател на Общински съвет - Трън
11. Г-жа Антоанета Стефанова - Председател на Общински съвет - Земен
12. Г-жа Бойка Павлова – Председател на Пернишка Търговско-Промишлена

Палата
13. Г-н Любомир Жотев – Председател на СРС „Подкрепа“ - Перник
Гост - лектор:
1. Г-н Иво Маринов – Директор на ОП „Туризъм“, Столична община
Гости:
1. Г-жа Венцислава Крумова – Директор РИМ - Перник
2. Г-жа Милена Илиева – ВрИД Директор ОИМ – Радомир
3. Г-жа Емилия Велинова – Директор ОИМ – Брезник
4. Г-н Ангел Динев – Директор ОИМ – Трън
5. Г-жа Лидия Живкова – Представител на Еко-релакт комплекс „Аелея“
6. Г-жа Йованита Георгиева – Представител на къща за гости „Райлово“
7. Г-жа Мария Райкова – Представител на „Бус Перник“
8. Г-жа Елена Булева – Представител на къща за гости „Хаджибулевата къща“
И представители на Областна администрация – Перник:
1. Г-н Иво Иванов – Зам.-областен управител на област Перник
2. Г-жа Цветана Пиралкова – Главен секретар на Областна администрация –
Перник
3. Г-жа Ваня Банкова – Старши експерт в Областна администрация – Перник и
секретар на Областния съвет за развитие на област Перник.
Заседанието бе открито в 11 часа от председателя на Областния съвет за
развитие на област Перник – г-жа Ирена Соколова.
По първа точка от дневния ред:
След кратки приветствени думи, заседанието продължи с представяне на
предварително заявения дневен ред:
1.

Откриване на заседанието и гласуване на дневния ред

2.

Представяне на Софийски туристически район. Потенциал за развитие на

туристическия сектор на регионално ниво.
Лектор: Г-н Иво Маринов – Директор на ОП „Туризъм“, Столична община

3.

Дискусия
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При наличие на кворум от повече от 2/3 от членовете, Председателят на
Областния съвет за развитие подложи на гласуване предложения дневен ред, който
бе приет с единодушие.
По втора точка от дневния ред:
Г-жа Ирена Соколова уточни, че на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за
туризма, със Заповед №Т-РД-16-103/11.03.2015 г., Министърът на туризма утвърди
Концепция за туристическо райониране на България.
Тя подчерта, че туристическото райониране е предпоставка за развитие на
конкурентоспособен

туризъм,

провеждане

на

регионализирана

туристическа

политика, съобразена с териториалните особености и спецификата на различните
части от страната и осъществяване на ефективен регионален маркетинг, който да
направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно
да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар.
Г-жа Соколова допълни, че очакваните ползи от ефикасната и ефективна
работа на Софийски туристически район са:
-

Запълване на съществуващата липса в маркетинга и управлението на

дестинациите между местното ниво (общините) и националното ниво (Министерство
на туризма);
-

Обединение на ресурсите и съгласувани действия за развитие на

комплексен, разнообразен и конкурентоспособен туристически продукт - чрез
регионално взаимодействие, което е предпоставка за предлагане на атрактивен и
качествен продукт.
«Активното ни участие в Софийски туристически райони ще обезпечи подобри резултати за туристическия бранш в областта.» - обобщи г-жа Соколова като
допълни: «По-ефективно достигане до потенциалните туристически пазари, бихме
могли да постигнем чрез промотиране на местните туристически обекти – културни,
исторически, природни, религиозно-поклоннически и др., така че те да станат
разпознаваеми на картата и познати не само за българите, но и на чужденците.»
Г-жа Ирена Соколова даде думата на г-н Иво Маринов – Директор на ОП
„Туризъм“ към Столична община за представяне на Софийски туристически район и
възможностите за развитие на туристическия сектор на регионално ниво чрез
активно участие в мероприятията му.
Г-н Иво Маринов допълни, предоставената от г-жа Соколова информация
като уточни, че със въпросната заповед на Министъра на туризма от 2015 г. се
обособяват 9 туристически района, съответно и 9 организации за управление на
сформираните туристическите райони. Основната дейност на тези туристически
райони се свежда до:
-

Създаване на регионални туристически продукти;
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-

Осъществяване на регионален маркетинг и реклама;

-

Координация и управление на туризма на регионално ниво.

Съответно ползите, произтичащи от туристическото райониране са:
-

Създаване на регионално ниво на управление на дестинациите;

-

Обединение на ресурсите и съгласувани действия;

-

Регионализация на националния маркетинг;

-

По-ефективно достигане до потенциалните туристически пазари, особено
далечните.

Г-н Маринов изброи

общините, които влизат в обхвата на

Софийски

туристически район, а именно: Бобов дол, Божурище, Ботевград, Брезник, Годеч,
Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Земен, Ихтиман, Ковачевци,
Костинброд, Кюстендил, Невестино, Перник, Правец, Радомир, Своге, Сливница,
Столична, Трекляно и Трън.
По негови думи, предметът на дейност на Софийския туристически район е:

- разработване и прилагане на маркетингова стратегия на туристическия
район в съответствие с националната маркетингова стратегия;
- изработване на лого и слоган на туристическия район;
- организиране провеждането на маркетингови изследвания и проучвания на
туристическия

поток

в

туристическия

район

на

по

и

на

анализи

и

прогнози

за

туристическото развитие;
-

осъществяване

дейности

изграждане

на

бранд,

връзки

с

обществеността и реклама на туристическия район;
- организиране и подпомагане дейността на туристическите информационни
центрове в района;
- разработване и прилагане на стратегия за развитие на туризма, продуктови
стратегии

и

годишни

планове

за

развитие

на

туризма

на

територията

на

туристическия район в съответствие с Националната стратегия за устойчиво
развитие на туризма.
Изтъкнато

бе

широкото

участие

на

общините

в

област

Преник

в

Организацията на управление на Софийски туристически район (ОУ на СТР) - четири
от общо шестте общини в областта вече са присъединени.
Г-жа Соколова помоли г-н Маринов да акцентира върху възможносттите за
развитие на туристическия сектор в Областта, посредством активното участие на
местната власт и бизнеса в дейностите на туристическия район.
Г-н Маринов заяви, че Софийски туристически район официално все още не
е започнал да функционира, но именно сега е моментът местната власт, в синхрон с
бизнеса, да подготви материали (информация за туристическите обекти, снимков
материал, събитийни календари и др.), които да предостави на туристическия район.
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Именно това е първата стъпка в по-широкото промотиране на потенциала на региона
и местните забележителности.
Ако представителите на обекти за настаняване, заведения за хранене,
ентъртеймънт заведения и др. от областта не членуват в Националната организация
на хотелиерите и ресторантьорите или друга национално представена организация,
те биха могли да сформират регионално сдружение (или НПО) и по този начин да
влязат в ОУ на СТР.
Г-н Маринов поясни, че съответно членуващите в ОУ на СТР субекти ще имат
ангажимет за плащане на членски внос, обсъжда се само областните администрации
да бъдат освободени.
Г-жа Бойка Павлова репликира, че по нейно мнение това решение е
дискриминационно

по

администрации

освободени

са

своя

характер.
от

„На

членски

какво

внос,

а

основание
общините

областните

и

останалите

организации – не?“ – попита тя.
Г-н Маринов поясни, че това е решение на Министерство на туризма и е
обосновано с факта, че областните управи са второстепенен разпоредител с
бюджетни средства, а общините и бизнес организациите генерират собствени
средства.
Г-жа Ирена Соколова благодари на г-н Иво Маринов за изчерпателната
информация.
По трета точка от дневния ред:
Г-жа Ирена Соколова прикани членовете на Областния съвет за развитие
и присъстващите гости към дискусия при наличие на въпроси или коментари по
дискутираната тема.
Г-жа Соколова предложи на членовете на Областния съвет за развитие,
при липсата на въпроси и мнения, да пристъпят към приемането на следното
решение:
«Общините, браншовите и бизнес организациите (в сферата на туризма) в
област Перник поемат ангажимент за активно участие в Софийски
туристически

район

(депозиране

на

информация

за

туристическите

обекти, снимков материал, събитийни календари и др.) с цел развитие на
туристическите потоци в областта.»
Решението

бе

подложено

на

гласуване

и

прието

с

пълно

мнозинство.
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Поради изчерпване на дневния ред г-жа Ирена Соколова благодари на
присъстващите и закри заседанието.
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